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1. तोकुतेइ गीनोउ र परीक्षा को उद्दे श्य
अवप्रल 1, 2019 दे खख लागू हुने गरर सिंशोगित गररएको अध्यागमन ननयन्िण र शरणार्ी मान्यता ऐन
अन्तगथत, ननिास सम्बस्न्ि "तोकुतेइ गीनोउ" को नयााँ स्तर्नत तर्ापना गररएको छ ।
"तोकुतेइ गीनोउ" भनेको खाद्य र पेय पदार्थ उत्पादन उद्योग लगायत बढ्दो श्रम अभािको समािान
को लागग, उत्पादकत्िमा सुिार ल्याउन तर्ा घरे लु मानि सिंसािन सुरक्षक्षत गनथ प्रयास गररए पनन मानि
सिंसािनहरू सुरक्षक्षत गनथ गाह्रो हुने विलशष्ट उद्योग क्षेिमा, एक ननस्श्ित ततरको विशेषज्ञता र सीप हरू
भएका मानि सिंसािनहरू तिीकार गने एक प्रणाली हो ।
खाद्य र पेय पदार्थ उत्पादन उद्योग क्षेि को तोकुतेइ गीनोउ 1 नम्बर को ननिास योग्यता प्राप्त गनथ
को लागग "कौशल ततर" र "जापनी भाषा प्रिीणता ततर" दब
ु ै पूरा गनप
ुथ दथ छ ।
"जापानी भाषा क्षमता ततर" तितन्ि प्रशासननक एजेन्सी अन्तराथस्ष्िय लशक्षा समर्थन सिंघ द्िारा आयोस्जत
"जापानी भाषा दक्षता परीक्षा" तर्ा तितन्ि प्रशासननक एजेन्सी अन्तराथस्ष्िय लशक्षा समर्थन सिंघ र
जापान अन्तराथस्ष्िय लशक्षा समर्थन सिंघ द्िारा आयोस्जत "जापानी भाषा प्रिीणता परीक्षा" द्िारा फैसला
गररन्छ ।
खाद्य र पेय उत्पादन उद्योग क्षेि को "कौशल ततर" यो सिंगठन द्िारा आयोस्जत गने " खाद्य र पेय
पदार्थ उत्पादन उद्योग तोकुतेइ गीनोउ 1 नम्बर कौशल मापन परीक्षा" द्िारा फैसला गररन्छ । (हाम्रो
सिंतर्ानले आिश्यक परे को खण्डमा परीक्षा को नाम सिंक्षक्षप्त गरे र लेख्न पनन सक्रकन्छ । )
तोकुतेइ गीनोउ ननिास स्तर्नत प्रमाणीकरण सम्बन्िी आिेदनहरूको लागग, न्याय मन्िालय /
आप्रिासन ब्यूरोमा सम्पकथ गनह
ुथ ोस ् ।
खाद्य र पेय पदार्थ उत्पादन उद्योग तर्ा खाद्य उद्योग क्षेि को तोकुतेइ गीनोउ 1 नम्बर कौशल मापन
परीक्षा
सम्बस्न्ित कुरा बाहे कको सोिपुछ गनथ को लागी हाम्रो सिंगठन ले जबाफ ददन सतदै न ।
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2. परीक्षाको लागग योग्यता
खाद्य र पेय पदार्थ उत्पादन उद्योगको तोकुतेइ गीनोउ को लागग जापान लभि परीक्षा ददने आिेदकहरुले
परीक्षाको लागग आिश्यक पने ननम्न अ र आ जसले पूरा गदथछन ् ।
अ．ननिासको स्तर्नत भएका (नोट 1), पररक्षण ददनमा कस्म्तमा 17 बषथको उमेर हुनुपदथ छ ।
आ．ननिाथसन आदे शको सहज कायाथन्ियनमा सहयोग गनथ,न्याय मन्िी द्िारा ननददथष्ट विदे शी सरकार
तर्ा तर्ानीय प्रागिकरण द्िारा जारी पासपोटथ (नोट 2) भएको हुनुपदथ छ ।

（नोट 1）गैरकानुनी रुपमा जापानमा बसोबास गने व्यस्तत (अिैि ननिासी) बाहे क, जापानमा कानूनी
रूपमा बसोबास गने व्यस्ततहरूमा लागू हुन्छ । यदद ननिास काडथ छै न भने पनन,कानूनी रूपमा
जापानमा छोटो अिगिको लागग घुम्न आएका पयथटकहरुमा पनन यो प्रक्रिया मा सस्म्मललत हुन
पाउने छन ् ।

（नोट 2）हाल को आबतर्ा मा यो ईरान, इतलामी गणतन्ि दे श बाहे क अन्य विदे शी सरकार / क्षेिहरूको
राहदानीमा लागू हुन्छ ।

（दटप्पणीहरू）
■ यो परीक्षा उत्रिणथ गनभ
ुथ यो भने पनन, "तोकुतेइ गीनोउ" को ननिासको स्तर्नत प्रदान गने कुरामा
ग्यारे न्टी हुाँदैन ।
परीक्षामा उत्रिणथ हुनेहरुका लागग ननिास स्तर्नत को प्रमाणपि वितरण आिेदन अर्िा ननिास
स्तर्नत को पररितथन को लागग आिेदन गनुथ भएको भए पनन, ननिासको स्तर्नतको प्रमाणपि प्राप्त
गनथ िा ननिासको स्तर्नत पररितथन गनथ अनुमनत प्राप्त गनथ सिैं सम्भि छ भन्ने हुाँदैन ।

■

■

सार्ै,ननिास स्तर्नत प्रमाणपि प्राप्त गनुथ भएको भए पनन, लभसा आिेदन को लागी अलग्गै परराष्ि
मन्िालय द्िारा जााँि गने भएकोले गदाथ ,लभसा प्राप्त गनथ सिैं सम्भि हुाँदैन ।
कोरोना भाइरस सिंिमण रोतनको लागग, जापानी सरकारले ननस्श्ित दे शहरू, क्षेिबाट आएका
विदे शीहरूका लागग ल्यास्न्डङ्ग अतिीकार जतता प्रनतबन्िहरू लगाइएका कारणले गदाथ परीक्षा को
लागग जापानमा प्रिेश गनथ सतनुहुनेछ िा सतनुहुनेछैन भनेर राम्रो सिंग ननस्श्ित गनह
ुथ ोस ् ।
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00099.html
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3. परीक्षा प्रवषयहरू, कायाान्वयन प्रवगिहरू इत्यादी
शैक्षक्षक र व्यािहाररक परीक्षा दब
ु ै गरे र 80 लमनेट

कागजी परीक्षण विगि (माकथ लसट प्रयोग)

(1)शैक्षक्षक परीक्षा (जापानी भाषा मा प्रश्न)
HACCP आदद द्िारा सामान्य सरसफाइ व्यितर्ापन,व्यािसानयक सुरक्षा र तिात्यसाँग

सम्बस्न्ित ज्ञानको मापन गररन्छ ।

आइटम

मुख्य विषय िततु

प्रश्न

अिंकको पण
ू ाांक

सिंख्या बााँडफााँड (अिंक)
(प्रश्न)

खाद्य सुरक्षा・गण
ु ततर

व्यितर्ापन को आिारभूत ज्ञान

・खाद्य सुरक्षाको आिश्यकता
・खाना विषाततताको ज्ञान

・काम अनघ,कामको बेलामा ,काम पनछ को
सामान्य तिच्छता व्यितर्ापन
को मूल कुरा

तिच्छता व्यितर्ापन तर्ा खाद्य सुरक्षा

को ज्ञान

・5Sगनतविगिहरूको लागग पहल

・लभन्न सामानहरु लमश्रण व्यितर्ापन
ननमाथण प्रक्रिया व्यितर्ापन को
मूल कुरा

・कच्िा माल व्यितर्ापन

・ननमाथण प्रक्रिया व्यितर्ापन र साििानीहरू

25
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75

5

5

25

・उत्पादन को व्यितर्ापन

・एलजीनहरू पदार्थ को व्यितर्ापन
・HACCPके हो

HACCP द्िारा तिच्छता
व्यितर्ापन

・जोखखम विश्लेषण
・HACCP7लसद्िान्त
・HACCPतिच्छता व्यितर्ापन को आिारभत
ू
कुरा

श्रम तिात्य र सुरक्षा को बारे मा
ज्ञान

・कायथतर्ल जोखखम रोकर्ाम उपायहरू
・कायथ प्रक्रिया र 5S प्रितथन

・असामान्य पररस्तर्नतमा प्रनतक्रिया इत्यादी
कुल

30
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100

(2) व्यािहाररक परीक्षा(जापानी भाषामा प्रश्न जजमेन्ट परीक्षा・योजना मतयौदा परीक्षा आदद)
ब्यापारका लागग आिाश्यक पने कौशल ततर मापन गररन्छ ।

क्रफगर िा इलेतटर प्रयोग गरे का अबतर्ाहरुको सेदटङ्गमा सही व्यिहार ननणथय गनथ न्याय परीक्षण
र पूिनथ निाथररत गणना सूि प्रयोग गरे र आिश्यक कायथको योजना बनाउने परीक्षण योजना बनाएर
मापन गररन्छ।

प्रश्न सिंख्या (प्रश्न)
आइटम
खाद्य सुरक्षा・गण
ु ततर

व्यितर्ापन को आिारभूत
ज्ञान

मख्
ु य विषय िततु

जजमेन्ट योजना

अिंकको

कुल बााँडफााँड
(अिंक)

पूणाांक

(अिंक)

परीक्षा

मतयौदा

4

2

6

5

30

4

0

4

5

20

8

2

10

・खाद्य सरु क्षाको आिश्यकता
・खाना विषाततताको ज्ञान

・काम अनघ,कामको बेलामा ,काम
सामान्य तिच्छता

व्यितर्ापन को मूल कुरा

पनछ को

तिच्छता तर्ा खाद्य

सुरक्षा को ज्ञान

・5Sगनतविगिहरूको लागग पहल
सामानहरु

・लभन्न
व्यितर्ापन

・कच्िा माल व्यितर्ापन
ननमाथण प्रक्रिया

व्यितर्ापन को मूल कुरा

・ननमाथण

साििानीहरू

प्रक्रिया

लमश्रण

व्यितर्ापन

र

・उत्पादन को व्यितर्ापन

・एलजीनहरू पदार्थ को व्यितर्ापन
・HACCPके हो
HACCP द्िारा तिच्छता
व्यितर्ापन

・जोखखम विश्लेषण
・HACCP7लसद्िान्त
・ HACCPतिच्छता व्यितर्ापन को
आिारभत
ू कुरा
・कायथतर्ल

व्यािसानयक सुरक्षा र
तिात्य को ज्ञान

उपायहरू

जोखखम

・कायथ प्रक्रिया र 5S प्रितथन

रोकर्ाम

・असामान्य पररस्तर्नतमा प्रनतक्रिया
इत्यादी
कुल
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50

4. उत्रिर्ा मापदण्ड
उत्रिणथ अिंक, पण
ू ाांक को 65% भन्दा बढी हो ।

5. अध्येन पस्ु स्तका
परीक्षार्ीहरु को पढाई को लागग आिश्यक पने पुततकहरु सामान्य फाउन्डेशन ननगम खाद्य उद्योग
केन्रको िेबसाइटमा उपलब्ि छन ् । (https://www.shokusan.or.jp/news/3199/）
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6. परीक्षाको िक्रिया तररका
िरण 1. परीक्षा गाइड पढ्नह
ु ोस ्
परीक्षा योग्यता, परीक्षा विषय आदद ध्यानपि
थ जााँि गनह
ू क
ुथ ोस ् ।

िरण 2. मेरो पेजमा दताथ गनह
ुथ ोस ्

मेरो पेजमा दताथ गाइड

दताथ गने फोटोका ननयम

"मेरो पेजमा दताथ गाइड" ध्यानपूिक
थ पढ्नुहोस ् र आफ्नो जानकारी र फोटो मेरो पेजमा दताथ गने ।

मेरो पेजमा गररएको पिंजीकरण को समीक्षा हुने भएको ले ,बढीमा ५ त्रबस्जनेस ददन लाग्न सतदछ ।
परीक्षाको लागग आिेदन ददनु अनघ मेरो पेज को दताथ पूरा गनह
ुथ ोस ।
फोटोलाई ररसेप्शन डेतकमा मा व्यस्तत पदहिान या,उत्रिणथ प्रमाणपि मा प्रयोग गररन्छ ।
"फोटो दताथ गनथको लागग ननयमहरू" ध्यानपि
थ पढ्नुहोस ् र दताथ गनह
ू क
ुथ ोस ् ।

िरण 3. परीक्षाको लागग आिेदन

परीक्षा आिेदन गाइड

आिेदन गने तररका, "परीक्षाका आिेदन गाईड" ध्यानपूिक
थ पढ्नुहोस ् र आिेदन ददनुहोस ् ।
मेरो पेजमा लग ईन गरे र परीक्षाको लमनत र समय, परीक्षा तर्ल आदद ियन गरर , परीक्षा
को योग्यता फेरर एकपटक जााँि गरे पनछ माि आिेदन ददनुहोस ् ।

यदद सहभागीको सिंख्या आिश्यक भन्दा कम भएमा,दोस्रो पटक आिेदनको लागग आबहान
गररनेछ ।

िरण 4. विजेता बन्नु भएमा परीक्षा शुल्क नतने
यदद आिेदक को क्षमता भन्दा सिंख्या बदढ भएमा,लटरीको आयोजना गररनेछ ।
लटरी पररणाम आएमा दताथ गररएको ईमेल ठे गानामा ईमेल द्िारा सूगित गररनेछ ।
लोटरी ननतजा मेरो पेज को "परीक्षा दहतिी" बाट जानकारी ललनुहोस ् ।
विजेता बन्नु भएमा परीक्षा शल्
ु क नतनह
ुथ ोस ् ।
भुततानी विगिहरू 3 तरीका बाट छनौट गनुह
थ ोस ् : िेडडट काडथ भुततानी, कोंत्रबनी तटोर भुततानी,
मेरो पेज भत
ु तानी (खाता तर्ानान्तरण)
कोंत्रबनी तटोर र मेरो पेज भुततानी जापान मा माि भुततान गनथ सतनुहुनेछ ।
भत
ु तान गररएको परीक्षा शुल्क क्रफताथ हुाँदैन (नोट)
परीक्षाको लमनत र समय र तर्ान जााँि गरे पनछ माि शुल्क नतनह
ुथ ोस ् ।

नोट: प्राकृनतक प्रकोपको कारण, परीक्षा रद्द भएको अितर्ामा अपिाद छन ् ।
अगिक जानकारी को लागी, परीक्षा गाईड "7. परीक्षा शुल्क" हे नह
ुथ ोस ् ।
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िरण 5. परीक्षा पिी डाउनलोड गनह
ुथ ोस ्

।

डाउनलोड सरू
ु हुने लमनत,हाम्रो सिंगठन को िेबसाइट "परीक्षण ताललकाको वििरण" जााँि गनह
ुथ ोस ्
।
सार्ै, दताथ गररएको इमेल ठे गानामा डाउनलोडको सरू
ु सम्बस्न्ि इमेलबाट पनन सगू ित गररनेछ
प्रिेश दटकट मेरो पेज को "परीक्षा दहतिी" बाट डाउनलोड गनथ सतनह
ु ु न्छ ।
िरण 6. परीक्षा मा सामेल हुनु
परीक्षा मा सामेल हुनु अनघ, पेज10 “9. जााँिको ददनको साििानीहरु” जााँि गनह
ुथ ोस ् ।
परीक्षाको ददनमा,"परीक्षा दटकट" र "राहदानी िा ननिास काडथ" र "HBको पेस्न्सल " र "इरे जर"
ल्याउनह
ु ोस ् ।
विततारको लागग ,परीक्षा गाइड को पेज10 "8. परीक्षाको ददनमा ल्याउने सामग्री" को बारे मा
जानकारी ललनह
ु ोस ् ।
सार्ै, अननबाये रुपमा मातक लगाउनुहोस ् ।
परीक्षण तर्लमा,ररसेप्शनमा व्यस्तत पदहिान पुस्ष्ट गरे पनछ माि परीक्षा ददन सक्रकनेछ ।
िरण 7. पास फेल पररणाम प्राप्त गनुथ
हाम्रो िेबसाइट बाट उत्रिणथ आिेदकहरूको परीक्षक सिंख्या जााँि गनथ सतनह
ु ु न्छ ।
सार्ै, पास फेल पररणामहरू दताथ गररएको इमेलबाट पनन सूगित गररनेछ ।
कृपया मेरो पेज को "परीक्षा दहतिी" बाट पास फेल पररणामहरू जााँि गनह
ुथ ोस ् ।

िरण 8. उत्रिणथ प्रमाण पि प्राप्त गनह
ुथ ोस ्
उत्रिणथ परीक्षार्ीको मेरो पेजको "परीक्षा दहतिी" मा उत्रिणथ प्रमाण पि अपलोड हुनेछ।
उत्रिणथ प्रमाण आफै डाउनलोड गनथ सतनुहुन्छ, त्यसैले यदद आिश्यक छ भने वप्रन्ट गनह
ुथ ोस ् ।
हाम्रो सिंगठनले यसलाई डाउनलोड गरर वप्रन्ट गने छै न ।
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7. परीक्षा शल
ु क
8,000 येन (कर समािेश गररएको) (2020 आगर्थक िषथ बाट लागू)
भुततान गररएको परीक्षा शुल्कहरू ननम्न अबतर्ाहरूमा बाहे क क्रफताथ हुने छै न ।
・यदद हाम्रो सिंगठन को कारणले परीक्षा सञ्िालन हुन सकेन भने
・यदद, प्राकृनतक प्रकोपका कारणले परीक्षा हुन सतदै न भनेर हाम्रो सिंगठनले ननणथय गरे को अितर्ामा
(िैकस्ल्पक परीक्षणहरू आयोस्जत गररने केस बाहे क)
परीक्षा सिंिालन हुन्छ िा हुदैन भनेर, हाम्रो िेबसाइटमा जााँि गनह
ुथ ोस ् ।

8. परीक्षा को ददन लयाउने सामग्री
तलका ① र ② र ③ र ④ अननिायथ रुपमा ल्यौनुहोस ् ।

परीक्षा को ददन ररसेप्शनमा, ① र ② द्िारा व्यस्ततको पदहिान प्रमाखणत गनेछौं।
यदद, व्यस्ततको पदहिान हुन सकेन भने परीक्षामा सामेल हुन सक्रकने छै न ।
① परीक्षा दटकट
② राहदानी िा ननिास काडथ
③ HB पेस्न्सल

※ शापथ पेस्न्सल प्रयोग गनथ सक्रकदै न।

④ इरे जर
（साििानी）आफ्नो ननिास काडथ निीकरण र पासपोटथ िा ननिास काडथ हातमा छै न भने, ननिास
काडथको अगाडी र पछाडी तर्ा राहदानीको रिं गगन प्रनतललवप मा ननिास काडथ र राहदानी
होस्ल्डिंग गने एजेन्ट (जापानी भाषा तकूल,

प्रशासननक लेखक इत्यादी) को छाप

(कम्पनी नाम र इन्िाजथको छाप) अननिायथ ल्याउनुहोस ् ।
9. परीक्षाको ददन साविानीहरू
(1)कायथिमतर्लमा पुग्नु अनघका साििानीहरू
कोरोना भाइरस सिंिमण बढ्न बाट रोतनको लागग, कृपया मातक लगाउन नत्रबलसथनुहोला ।
परीक्षाको समयमा पनन मातक लगाउनु होला ।

मातक नलगाउने व्यस्तत परीक्षामा सालमल हुन नपाउने हुनाले कृपया साििान रहनुहोस ् ।
सार्ै, परीक्षाको ददनमा, परीक्षा साइटमा शरीरको तापिम नावपनेछ ।

यदद ज्िरो आएको छ िा अतितर् व्यस्तत हुनु हुन्छ भने, परीक्षा रद्द गरर फक्रकथनको लागग आग्रह
गनथ सक्रकन्छ ।
कृपया पदहले नै नोट गनह
ुथ ोस ् ।
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(2)ररसेप्शनमा साििानीहरू
① परीक्षण साइटमा प्रिेश गनुथ अनघ, पेज11 "8.परीक्षाको ददनमा सामग्रीहरु" को ① र ②को
तयारर गनह
ुथ ोस ् ।
② ररसेप्शनमा व्यस्तत को पदहिान प्रमाखणत गनेछौं। अनुहार जााँि को लागग मातक हटाउन
अनुरोि गनथ सक्रकन्छ ।
(नोट) टोपी या सनग्लास र इयरप्लग हटाउनुहोस ् ।
③ मेरो पेजमा दताथ भएको फोटोमा कुनै खराबी भएमा, फोटो फेरर ललनुहोस ् । यदद तपाईंलाई
फेरर फोटो ललन को लागग भननएको छ भने कृपया तटाफको ननदे शनलाई पालना गनह
ुथ ोस ् ।
④ ररसेप्शन पनछ,परीक्षण हलमा प्रविष्ट गनथ सतनुहुन्छ ।
ररसेप्शन पनछ,परीक्षण हलमा प्रविष्ट गनथ सतनुहुन्छ ।
यदद परीक्षामा दढला भएमा, ररसेप्शन हुने छै न ।
(साििानी) मौसम का कारण यातायात दढलाइ हुन सतछ ।
कृपया परीक्षा को ददन प्रसतत समयको सार् परीक्षण साइटमा आइपुग्नुहोस ् ।
(3)परीक्षण तर्ानको साििानी
① कृपया "परीक्षा दटकट" मा भएको "सीट नम्बर" मा बतनुहोस ् ।
② परीक्षा शुरु हुनुभन्दा पदहले कोठामा प्रिेश गनथ िा छोड्न परे मा, अननिायथ रुपमा "परीक्षा
दटकट" बोतनुहोस ।

③ परीक्षा हलमा परीक्षा सुरू हुनु भन्दा 20 लमनेट पदहले प्रिेश गनह
ुथ ोस ् । आफ्नो भाषा मा कुरा
गनथ मनाही छ ।

परीक्षा सुरु भएपनछ प्रिेश अनुमनत छै न ।
◼

परीक्षा दटकट सीट नम्बरको छे उमा राख्नुहोस ् ।

◼

डेतकको मागर् HB पेस्न्सल र इरे ज़र राख्नुहोस ् ।
शापथ पेस्न्सल आदद प्रयोग गनथ सक्रकदै न ।
कृपया त्यो सामग्री बाहे क ब्याग िा झोलामा राख्नुहोस ् ।

◼

मोबाइल फोन आदद जतता सञ्िार उपकरण िा लेतिोननक उपकरणहरू , परीक्षण साइटबाट कोठा
छोड्ने बेला सम्म ,कृपया पािर बन्द गनह
ुथ ोस ् ।
पािर बन्द गने तररका पदहले नै ननस्श्ित गनह
ुथ ोस ् ।
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पािर बन्द गनुथ हुन्छ, यसलाई ब्याग िा झोलामा राखी मुख बन्द गनह
ुथ ोस ्, अनन यसलाई कुसीमुनन
राख्नुहोस ् ।
◼

घडी परीक्षण साइटमा छ ।

◼

परीक्षा मा सामेल हुने व्यस्ततको घडी मा घन्टी बन्द गरे को कुरा ननस्श्ित गनह
ुथ ोस ् ।
ब्याग िा झोलामा राखी मुख बन्द गनह
ुथ ोस ् अनन कुसीमुनन राख्नुहोस ् ।
डेतकको मागर् राख्न िा पदहररएको रूपमा परीक्षा ददन सम्भि छै न ।
मोबाइल फोन आदद लाई घडीको रूपमा प्रयोग गनथ सम्भि छै न ।
यदद परीक्षा िललरहे को समयमा ररङ्ग टोन बजेमा, तपाइाँलाई िोखा बाजी गरे को जततै गरर सजाए
पनन हुन सतदछ ।

◼

तयालकुलेटरको प्रयोग गनथ मनाही छ ।

◼

परीक्षा हलमा, तटाफको ननदे शनहरू पालना गनह
ुथ ोस ् ।
ननदे शनहरूको पालना नगरे मा, िोखा बाजी गरे को जततै गरर सजाए पनन हुन सतदछ ।

(4)परीक्षण शुरू हुनुभन्दा अनघका साििानीहरू
◼

डेतक मागर्, परीक्षा दटकट , HB पेस्न्सल, इरे जर, उत्तर माकथशीट, "माकथशीट भने उदाहरण र
परीक्षा सम्बस्न्ि साििानीहरू" बाहे क केही पनन राख्न पाइने छै न ।
अरु कुराहरु ब्याग िा झोलामा राखी मुख बन्द गनह
ुथ ोस ् अनन कुसीमुनन राख्नुहोस ् ।

◼ "माकथशीट भने उदाहरण" अनुसरण गनह
ुथ ोस ् र माकथलसटमा आफ्नो नाम र परीक्षा नम्बर लेख्नुहोस ्
।
◼ माकथलसटमा परीक्षा नम्बर गलत नहुने गरर भनह
ुथ ोस ् ।

◼ परीक्षण साइटमा टोपी र सनग्लास लगाउने अनुमनत छै न ।
सार्ै, इयरप्लगको प्रयोग गनथ अनुमनत छै न ।
ब्याग िा झोलामा राखी मुख बन्द गनह
ुथ ोस ् अनन कुसीमुनन राख्नुहोस ् ।
◼ मातक अननिायथ रुपमा लगाउनुहोस ् ।
यद्यवप ,व्यस्तत पदहिान को लागी,तटाफ द्िारा अनुरोि गररएको अबतर्ामा कृपया यसलाई
हटाउनुहोस ् ।

◼ लेखन उपकरणहरू, HB पेस्न्सल र इरे जर बाहे क केदह पनन प्रयोग नगनह
ुथ ोस ् ।
शापथ पेस्न्सल प्रयोग नगनुथहोस ् ।

पुनलेखन गदाथ इरे जरले राम्रो सिंग सफा गनह
ुथ ोस ् ।
माकथलसटलाई फोहोर िा फोल्ड नगनह
ुथ ोस ् ।
माकथलसट सदह रुपमा पढ्न नसक्रकने पनन हुन सतछ ।

यदद सदह रुपमा पढ्न नसकेको अबतर्मा तकोररिंग हुदैन।

◼ परीक्षा सुरु हुनुभन्दा पदहला शौिालय सकेर आफ्नो लसट मा बतनुहोस ् ।
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◼ परीक्षा सुरु हुनुभन्दा ठीक अनघ डेतकमा प्रश्न पि डेललभर गररन्छ ।

तटाफले परीक्षा सुरू गनथ सिंकेत नगरे सम्म वितरण गररएको प्रश्न पि मा नछुनु होला ।

(5)परीक्षण सुरु भएपनछका साििानी
◼

परीक्षा सुरु भएपनछ 30 लमनेट सम्म कोठा छोड्न सक्रकने छै न ।
परीक्षाको समयमा शौिालयका लागग बादहर ननस्तकएमा, परीक्षा समाप्त हुने भएको ले गदाथ हलमा
पुन: प्रिेश गनथ सक्रकने छै न ।

◼

30 लमनेट पनछ यदद तटाफले सिंकेत गरे मा, त्रबिमा बादहर ननतकन सतनुहुने छ।

◼

परीक्षण साइटमा छे उछाउको बरन्डामा कुराकानी नगनह
ुथ ोला ।

◼

परीक्षा समाप्त हुनु 5 लमनेट अगाडी कोठा छोड्न सक्रकने छै न ।

◼

प्रश्न पि को बारे मा प्रश्नहरू गरे मा कुनै पनन जिाफ ददन सक्रकदै न ।

◼

पररक्षणको समयमा शारीररक अितर्ा खराब हुनु जतता अपररहायथ अितर्ाको कारण आफ्नो सीट
छोड्नुपरे मा हात उठाउनुहोस र कमथिारी को ननदे शनहरू पालना गनह
ुथ ोस ् ।

◼

कुनै प्रकारको िोखा बाजी भएको खण्डमा,तुरुन्तै कोठाबाट बादहर ननस्तकन आदे श ददइनेछ ।

(6)कोठाबाट बादहर ननस्तकने बेलाका साििानहरू
◼

प्रश्न पि बादहर ललएर जान, मेमोमा प्रनतललवप गनथ, फोटो र लभडडयोहरू शुदटिंग िा रे कडडथङ, रे कडथ
गरे को सामानहरु बोकेर लान ननषेगित गररएको छ ।
यदद तेततो व्यिहार या भ्रामक व्यिहारहरुमा सिंलग्न व्यस्ततलाई िोखा बाजी गरे को जततै सजाए
पनन हुन सतदछ ।

◼

परीक्षाको समयमा बादहर ननतकनु परे मा उत्तर ददइएको माकथशीट, प्रश्न पि, "माकथशीट भने
उदाहरण र परीक्षा सम्बस्न्ि साििानीहरू " तटाफलाई हततारण गरर तटाफको सहमनत मा बादहर
ननतकनु होला ।

◼

त्रबिमा बादहर ननतकेको व्यस्तत, फेरर कोठालभि पतन लमल्दै न ।
सार्ै, परीक्षा सकेर कोठा बाट बादहर ननतकेको व्यस्तत, त्रबलम्ब नगरी परीक्षा साइट बाट बादहर
ननतकनु होला ।

◼

परीक्षा समाप्त हुनु 5 लमनेट अगाडी, तटाफले उत्तर माकथशीट, प्रश्न पि , "माकथशीट भने उदाहरण
र परीक्षा सम्बस्न्ि साििानीहरू" सिंकलन नगरे सम्म पखथनुहोस ् ।

तटाफले कोठा छोड्नको लागग सिंकेत नगरे सम्म , आफ्नो सीट छोड्न सतनुहुन्न ।
(7)िोखा बाजी
◼

तलका कुराहरु सदहत, िोखा बाजी भएमा, परीक्षा रद्द गनक
ुथ ा सार्ै कोठा छोड्ने आदे श पनन
हुन सतछ । त्यो अितर्ामा, तकोर हुनेछैन ।
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・परीक्षा सुरु हुनुभन्दा पदहले प्रश्न पि खोलेर हे नथ या उत्तर लेखेको बेलामा ।
・परीक्षाको बखत अनुमनत त्रबना बोलेमा ।

・परीक्षाको िममा "अरूलाई उत्तर लसकाउनु," " सिंकेत गन,ुथ " "अरुलाई जिाफ सोध्नु," "अन्य
व्यस्ततको जिाफहे नुथ " जतता कायथ गरे मा ।
・अन्य व्यस्ततको माकथलसटमा जिाफ लेखेमा ।
・अन्य व्यस्ततसिंग प्रश्न पि िा माकथलसट साट्ने जतता कायथ गरे मा ।
・परीक्षाको बखत गिट पेपर िा सहयोगी पुततक हे रेमा ।
・मोबाइल फोन िा तमाटथ फोन प्रयोग गने जतता कायथहरू ।
・प्रश्न पि िा माकथलसट कोठाबाट बादहर लगेमा ।
・अरू परीक्षार्ीको लागग कष्टकर हुने कायथहरू गरर तटाफको साबिानी बेिातता गरे मा ।
・तटाफले "कृपया रोतनुहोस ्" भनेपनछ पनन उत्तर लेख्न नछोडेमा ।
・तटाफले माकथलसट सिंकलन गदाथ हततान्तरण नगरे मा ।
・तटाफले, "परीक्षा हल छोड्न सतनुहुन्छ" भनेर भन्नु अगाडडनै परीक्षा हल छोडेमा ।
■

◼

जालसाजी विगि द्िारा परीक्षा ददनु िा परीक्षा ददनखोज्ने व्यस्ततलाई त्यो परीक्षा मा भाग ललन
लाई ननषेि गररएको छ ।
सार्ै, उत्रिणथ भएपनन रद्द गने, 5 बषथ अिगि सम्मको लागग परीक्षा ददन नपाउने पनन हुन
सतदछ ।
हाम्रो सिंगठन, िोखा बाजीको कारण परीक्षार्ीले भोग्न पने बेफाइदा र असुवििाहरूको लागग,
कुनै पनन स्जम्मेिारी िा दानयत्ि ग्रहण गदै न ।

(8)अन्य साििानीहरू
◼

परीक्षा तर्लमा फोटो या लभडडयो आददको सुदटङ रे कडडांग ननषेि गररएको छ ।

◼

िुम्रपानको लागग तोक्रकएको ठाउाँ माि प्रयोग होला ।

◼

परीक्षा तर्ानमा प्रिेश गनथ अनुमनत नभएको ठाउाँ मा कदहले पनन नजाउनुहोला ।

◼

परीक्षा तर्ानका उपकरण आददमा नछुनुहोला ।

◼

परीक्षा तर्लमा आगन्तुक िा बच्िाहरूको लागग कुनै प्रतीक्षालय छै न ।
परीक्षा तर्लमा परीक्षा ददने बाहे क लाई प्रिेश ननषेि छ ।

◼

परीक्षाको ददनमा परीक्षार्ीलाई फोन कल ददन・सन्दे श पठाउन सम्भि छै न ।
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10. उत्रिर्ा परीक्षाथीको घोषर्ा, उत्रिर्ा िमार्पि
(1)उत्रिणथ परीक्षार्ीको घोषणा

परीक्षाको तीन हप्ता लभि हाम्रो िेबसाइटमा उत्रिणथ परीक्षार्ीको परीक्षा अिंक घोषणा गनेछौं ।
पास फेल पररणाम सबै परीक्षार्ीको मेरो पेजमा अपलोड गररनेछ ।

सार्ै, दताथ गररएको ईमेल ठे गानामा पनन ईमेल द्िारा सूगित गनेछौं।
परीक्षाको बारे मा कुनै पनन प्रश्नको उत्तर ददन हालम सक्षम छै नौं ।
(2)उत्रिणथ प्रमाणपि को डाउनलोड
2020 को परीक्षा पनछ, उत्रिणथ प्रमाणपि लाई पररणाम घोषणा पनछ उत्रिणथ परीक्षार्ीको मेरो पेजमा
अपलोड गररनेछ ।

मेरो पेज को "परीक्षा दहतिी" बाट डाउनलोड गनह
ुथ ोस ् ।

आफूलाई िादहएको खण्डमा यसलाई वप्रन्ट गनह
ुथ ोस ् ।

हाम्रो सिंगठनले यसलाई डाउनलोड गरर वप्रन्ट गने छै न ।
(3)उत्रिणथ प्रमाणपि को िैिता अबगि
उत्रिणथ प्रमाणपि को िैिता अबगि जारी भएको लमनत दे खख 10 बषथको लागग मान्य हुने छ ।
(साििानी)
◼ उत्रिणथ प्रमाणपि ,जापानमा ननिासको स्तर्नत पररबतथन गनथ िा ननिास स्तर्नत को प्रमाणपि
को लागग आबेदन ददनका लागग आिश्यक पदथछ ।
◼ 2019 साल को उत्रिणथ प्रमाणपि उत्रिणथ व्यस्ततको पिंजीकृत गररएको जापानको ठे गानामा पोतट
अक्रफस बाट वितरण गररने छ । तर ठे गानामा समतया भएमा, कोठा सरे को कारणहरुले गदाथ
आिेदकहरूसम्म नपुगेमा हाम्रो सिंगठनमा क्रफताथ हुन सतदछ ।

◼ यदद 2019 साल को उत्रिणथ प्रमाणपि हराउनु भयो भने, यसलाई एक पटक माि जारी गनथ
सक्रकनेछ ।
यद्यवप पुन: वितरण उत्रिणथ प्रमाणपिको म्याद समाप्त हुने लमनत सम्म सीलमत छ ।

◼ उत्रिणथ प्रमाणपि को पुन: ढुिानी िा प्रमाणपि पुनः जारी गनथ ईमेल िा टे ललफोन द्िारा सम्पकथ
गनह
ुथ ोस ् ।
◼ पुनः जारी गनुथ आिश्यक छ भने, कृपया उत्रिणथ व्यस्ततले माि सम्पकथ गनह
ुथ ोस ् ।
◼ पुनः ढुिानीमा तीन हप्ता दे खख एक मदहना र पुनः जारीमा एक मदहना लाग्छ ।
◼ पुन: ढुिानी िा पुनः जारी को लागग लाग्ने मुल्य आिेदकले िहन गनेछ ।
◼ उत्रिणथ प्रमाणपि को पुन: ढुिानी र पुनः जारी गनथ जापानमा माि सीलमत छ ।
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सिंपकथ

ईमेल tokutei@otaff.or.jp
फोन नम्बर 03-6261-4949（त्रबजनेस ददनहरूमा माि 9:00~12:00 अर्िा 13:00~17:00）
होम पेज https://otaff.or.jp/
(4)उत्रिणथ रद्द
परीक्षाको सन्दभथमा,तलका ननम्न ① ～ ③को िोखा बाजीहरु उत्रिणथ प्रमाणपि जारी पनछ पनी
प्रमाखणत भएमा िोखा बाजीहरु गने व्यस्ततहरूको उत्रिणथ प्रमाणपि रद्द गररने छ ।
① परीक्षा को प्रश्नहरुसाँग सम्बस्न्ि गोप्य मालमलाहरूको बारे मा परीक्षण कमथिारी सिंग
जानकारी ललन खोज्नु या ललएको पाइएमा ।
② माई पेजको पिंजीकरण सामग्रीमा जानाजानी छल गररएको पाइएमा ।
③ अन्य परीक्षा को सम्बन्िमा कुनै जालसाजी गररएको पाइएमा ।
सार्ै,कृवष, िन तर्ा मत्तय मन्िालय माफथत इलमग्रेशन ब्यूरो लाई सूगित गनेछौं ।
सार्ै, सम्बस्न्ित व्यस्ततलाई, उत्रिणथ प्रमाणपि रद्ि गरे को जानकारी सुगित गनुथ को सार्ै, मेरो
पेज मा अपलोड गररएको डाटा पनन मेदटने छ ।
（2019 को परीक्षा को उत्रिणथ प्रमाणपि लाई क्रफताथ गनथको लागग अनुरोि गदथ छौं । ）
सार्ै, सम्बस्न्ित व्यस्ततहरूले ५ बषथ को अिगि सम्म परीक्षा ददन सतने छै न ।
11. व्यस्ततगत जानकारीको ह्यान्डललंग
परीक्षण सञ्िालनको लागग प्राप्त व्यस्ततगत जानकारीहरु,व्यस्ततगत सूिनाको सिंरक्षण ऐन (२००३
साल को ऐन निं 57)अनुसार उपयुतत रूपमा सम्हाललनेछ ।

माई पेज मा दताथ गररएका व्यस्ततगत जानकारीहरु हाम्रो सिंगठन द्िारा आयोजना गररने परीक्षा को
लागग माि प्रयोग गररनेछ र तेस्रो पक्षलाई खुलासा गररने छै न ।

यद्यवप, कानूनमा आिाररत भएर, सरकार द्िारा व्यस्ततगत जानकारीहरु पेश गनथ को लागग आदे श
प्राप्त भएमा सरकारलाई, जानकारी प्रदान गनथ सतदछौं ।

मेरो पेज मा दताथ गररएका जानकारीहरु मध्ये, उदाहरण को लागी, बतने वप्रफेतिर को नाम िा
प्रश्नािली सिेक्षण को बारे मा,

व्यस्ततगत जानकारीहरु र्ाहा नहुने गरर सिेक्षण को कुल पररणामहरु साबथजननक गनथ पनन सक्रकन्छ
।
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